
 توافقنبمه سطح خدمت آبرسبنی سیبر به عشبیر

 : مقدمه_ 1

ادارُ کل اهَر عشایرخراساى جٌَتی تِ هٌظَر تاهیي آب آشاهیدًی تْداشتی در کاًَى ّای خَد جَش ٍ هیاًثٌد در حیي کَچ ٍ 

ترخَرداری عشایر ٍ دام آى ّا از آب هَرد ًیاز اقدام تِ آترساًی سیار تِ عشایر هی ًواید ٍ ترای ایي هٌظَر از تاًکر ّای کشٌدُ ٍ 

 .تاًکر ّای ثاتت استفادُ هی ًواید

 : هدف_ 2                        

تاهثي آب شرب تْداشتی در کاًَى ّای خَد جَش ٍ هیاى تٌد در حیي کَچ ٍ ترخَرداری عشایر ٍ دام ّا از آب هَرد ًیاز تَسط 

 ادارُ کل اهَر عشایر

  :مسئولیت_ 3                          

 هجلس                              1353فصل دٍم اساسٌاهِ سازهاى داهداراى هتحرک هصَب  (5)هادُ  (5)                     ادارُ کل اهَر عشایر تِ استٌاد تٌد 

( 11)هادُ  (3)تثصرُ  (3)ٍ تٌد  (1)تثصرُ . هطالعات جاهع ٍ عولیات ساهاًدّی عشایر (40905005)هَافقت ًاهِ شوارُ . شَرای هلی

 ّیات ٍزیراى ٍ آئیي ًاهِ ساهاًدّی عشایر اقدام تِ ارائِ خدهت آترساًی سیار 29/3/84ُ هَرخ 32467ت/18688تصَیثٌاهِ شوارُ 

 .تِ عشایر هی ًواید

 :تعهدات متقببل خدمت گیرنده و دستگبه اجرایی_ 4

هتقاضی هی تَاًد از طریق .  خاًَار در سال است6550 هتر هکعة ترای 24 ادارُ کل اهَر عشایر هکلف تِ تاهیي آب شرب تِ هیساى 

ساهاًِ ًسثت تِ درخَاست تاهیي خدهت هَرد ًظر تصَرت ایٌترًتی ٍ تا تلفي ّوراُ تصَرت کارتردی هی تاشد ضوٌا هتقاضیاى 

 .تصَرت حضَری تا هراجعِ تِ دستگاُ شْرستاًی تصَرت غیر الکترًٍیکی جْت احراز صالحیت افراد ٍ هدارک اقدام ًواید

 : هزینه هب و پرداخت هب_ 5

 ریال پرداخت 240000 هتر هکعة آب شرب تْداشتی هیثایست هثلغ 12ّسیٌِ خرید آب تِ عْدُ هتقاضی تَدُ کِ ترای خرید 

 .حول آب شرب ًیس رایگاى هی تاشد. ًواید

 :دوره عملکرد_ 6

 هتر هکعة در طَل سال است کِ از زهاى درخَاست آب شرب تَسط هتقاضی ًسثت تِ تاهیي ٍ 24 ّر سال سْن ّر خاًَار عشایر 

 . رٍز کاری اقدام هی گردد3حول آب طی 

 :خبتمه توافقنبمه_ 7

آترساًی سیار تِ عشایر جسء پرٍشُ ّای هستور هی تاشد کِ تا هاداهی کِ در هَافقتٌاهِ ّا اعتثار هَرد ًیاز تصَیة گردد ارائِ ایي 

. خدهت استورار خَاّد داشت

 


